
Nexans tekniske konference om energibesparelser i datacentre

 Nexans' kabelkonference ser på udfordringerne inden for effektivisering og energiforbrug i datacentre

Nexans arrangerer en datacenterkonference i Paris den 1. december 2014. Konferencen "Data Centre Cabling Evolution for Energy Savings
and Efficiencies" ser på, hvordan vi skal opfylde behovet for mere effektive og mindre energiintensive datacentre.  

Nexans’ specialister og brancheeksperter vil præsentere aktuelle emner, som berører datacenter, herunder den øgede efterspørgsel efter
datatrafik, behovet for større energieffektivitet og miljøkonsekvenserne af databehandling. Konferencen vil også indeholde en udstilling og
bliver afsluttet med en paneldiskussion.  

Oene-Wim Stallinga, marketingdirektør i Nexans Cabling Solutions, siger, "Vi står over for en ny generation af datacenter. Ledere af både it- og
datacenter er under pres for at håndtere flere data til en lavere omkostning. De skal også vurdere de miljømæssige konsekvenser af
kraftkrævende datacenter. Konferencen er en glimrende mulighed for, at konsulenter, ingeniører og facility managers får et indblik i noget af
den nyeste udvikling i datacentre, som eksempelvis superledere.

Vi har en række eksperter fra hele branchen med, herunder Paolo Bertoldi, Directorate General Joint Research Centre ved
Europakommissioen, professor Ian Bitterlin, gæsteprofessor ved Leeds University og CTO på Emerson Network Power Systems EMEA og
flere konsulenter.

Konferencen er vigtig for alle, der vil vide mere om den seneste udvikling inden for datanetværk, energibesparelsen og effektivitet i
datacentre."

Mark Rogers, administrerende direktør i Nexans Cabling Solutions tilføjer: "Konferencen retter sig mod vanskelige problemstillinger, som ledere
af datacenter står overfor, og hvordan forskellige designalternativer kan bidrage til effektivisering af driften. Det vil understrege den rolle, som
data- og strømkabler spiller i løsningen af disse problemer, og hvordan Nexans kan bistå med sin viden og løsninger."

Konferencen, som finder sted 1. december 2014 bliver afholdt på Musée des Arts et Metiers i Paris, Frankrig.

Registreringen er åben for fagfolk, som er involveret i at udforme datacentre. Da antallet af pladser er begrænset, er tidlig online-tilmelding
nødvendig. Du kan tilmelde dig konferencen her

Nexans støtter officielt EU Code of Conduct for Data Centres.
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Om Nexans
Nexans sikrer tilgangen til energi gennem sit store og varierede udbud af kabler og kabelløsninger, som forbedrer vores kunders aktiviteter og
resultater verden over. Nexans’ ambition er at være en samarbejdspartner, og en støtte for kunderne inden for fire hovedforretningsområder:
elektrisk transmission og distribution (til havs og på land), energiressourcer (olie og gas, minedrift og vedvarende energikilder), transporter
(veje, jernbaner, fly og skibe) samt installation (kommercielle bygninger, boliger og datacentraler). Nexans’ strategi bygger på en løbende
innovation af produkter, løsninger og tjenester, kompetenceudvikling for medarbejdere, uddannelse af kunder og introduktion af sikre
industriprocesser med mindst mulige miljøpåvirkning.
I 2013 blev Nexans den første virksomhed i kabelindustrien, der oprettede en fond til fremme af langsigtede projekter, som giver udsatte
samfund rundt om i verden tilgang til energi.
Med en industriel tilstedeværelse i over 40 lande og salgskontorer over hele verden havde Nexans 26.000 medarbejdere og en omsætning på
cirka 6,7 milliarder euro i 2013. Nexans er børsnoteret på NYSE Euronext Paris, afdeling A.
For mere information besøg www.nexans.com.


